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Samenvatting
Hantavirusinfectie is een zoönose. Het aantal hantavirusinfecties neemt gestaag toe in de 
meeste Europese landen. Hantavirussen circuleren in specifieke knaagdiergastheren welke 
het virus gedurende enkele maanden uitscheiden via de feces, de urine en het speeksel. In-
cidenteel wordt de mens geïnfecteerd, hoofdzakelijk door inhalatie van aerosolen van feces 
en urine. Hantavirussen zijn niet van mens op mens overdraagbaar, maar een infectie kan 
wel leiden tot één van de 2 volgende ernstige ziektebeelden: hemorragische koorts met re-
naal syndroom wat voorkomt in Eurazië en hantavirus pulmonaal syndroom in Noord- en 
Zuid-Amerika. Het risico op hantavirusinfecties wordt bepaald door een complex geheel van 
reservoir-, virus- en humaangeassocieerde risicofactoren. In Nederland is de ziekte aangifte-
plichtig sinds december 2008. In België worden humane cases sinds 1976 geregistreerd. De 
seroprevalentie in Nederland bedraagt 1,1% en varieert in België tussen 1,4% en 1,6%, af-
hankelijk van de regio. Een onderdiagnostiek van ongeveer 50% wordt verondersteld. In 
Nederland en België is de circulatie van 3 typen hantavirussen in hun specfieke knaagdier-
reservoir aangetoond.  
(Tijdschr Infect 2011;6:51-8)
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Summary
Hantavirus infection is a zoonosis and the number of human cases is increasing in most Eu-
ropean countries. Hantaviruses circulate in specific rodent hosts who shed the virus for a 
couple of months in their faeces, urine and saliva. Humans are infected incidentally, mainly by 
inhalation of aerosolised virus particles in faeces and urine. Hantaviruses are not transmis- 
sible between humans but do cause severe disease such as haemorrhagic fever with renal 
syndrome in Eurasia and hantavirus pulmonary syndrome in the Americas. The risk for hanta-
virus infections is determined by a complex matrix of biotic and abiotic factors. The disease 
is notifyable in the Netherlands since December 2008. In Belgium human cases are registered 
since 1976. Seroprevalence varies between 1.4% and 1.6%, depending on the region, in Bel-
gium and is 1.1% in the Netherlands. Underdiagnosis is estimated at 50%. Both in the Nether-
lands and Belgium 3 types of hantaviruses circulate in their specific rodent reservoir.  
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Inleiding
Hantavirusinfectie is een zoönose en komt wereld-
wijd voor. Hantavirussen circuleren enzoötisch in 
specifieke knaagdier- en insectivore gastheren die 
persistent geïnfecteerd zijn zonder duidelijke symp-
toomontwikkeling. Geïnfecteerde reservoirdieren 
scheiden het virus gedurende enkele maanden uit 
via de feces, de urine en het speeksel. Incidenteel 
worden ook andere zoogdieren geïnfecteerd, waar-
onder de mens, hoofdzakelijk door inhalatie van ae-
rosolen van feces en urine. Een dergelijke ‘spillover’  
vanuit het dierreservoir naar de mens resulteert wel-
iswaar in een niet-productieve infectie (mens is eind-
gastheer) maar kan wel leiden tot één van 2 ernstige 
ziektebeelden: hemorragische koorts met renaal syn-
droom (‘hemorrhagic fever with renal syndrome’, 
HFRS) in Eurazië en hantavirus pulmonaal syn-
droom (HPS) in Noord- en Zuid-Amerika. Momen-
teel worden er 22 verschillende hantavirustypen on-
derscheiden en zijn meer dan 40 isolaten beschreven. 
Het type hantavirus is bepalend voor de ziektever-
schijnselen die kunnen optreden. Elk type hantavirus 
is in principe geassocieerd met 1 primaire gastheer. 
Humaan pathogene hantavirussen zijn vooralsnog al-

leen beschreven bij knaagdieren.1,2 De epidemiologie 
van hantavirusinfecties wordt grotendeels bepaald 
door de ecologie van de knaagdieren en het virus. 
Factoren die de knaagdierdichtheden en de demogra-
fie (klimaat, mastproductie, landgebruik), alsmede 
de overleving van het virus in het milieu (tempera-
tuur, bodemvochtigheid en zuurgraad) beïnvloeden 
zijn, naast humane risicofactoren (risicogedrag, leef-
omgeving), direct bepalend voor de humane inciden-
tie. Dit maakt de gezamenlijke risicofactoren tot een 
zeer complex geheel (zie Figuur 1). 

Kliniek
In Europa circuleren 5 typen hantavirussen in hun 
specifieke reservoirs die bij de mens een ziektebeeld 
variërend van geringe tot ernstige HKRS kunnen 
veroorzaken (zie Tabel 1). In Nederland en België 
worden humane hantavirusinfecties veroorzaakt 
door het Puumalavirus (PUUV), hoewel infecties 
met het Tulavirus (TULV) niet uitgesloten kunnen 
worden wegens kruisreactiviteit in de op serologie 
gebaseerde diagnostiek (zie hieronder) en de te ver-
wachten vergelijkbare symptomen.2 De incubatietijd 
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Figuur 1. Samenhang van de verschillende risicofactoren voor humane hantavirusinfecties. 
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bedraagt in de meeste gevallen 2-4 weken, maar kan 
variëren van enkele tot 60 dagen. In het algemeen 
geeft een PUUV-infectie een gering klinisch beeld, 
ook wel nephropathia epidemica (NE) genoemd, 
met een mortaliteit variërend van 0,1-0,4%.1 Het 
karakteristieke klinische beeld bij presentatie be-
staat uit acute koorts die gepaard gaat met hevige 
hoofd-, buik- en rugpijn, en misselijkheid. Bij veel 
patiënten manifesteert zich een matige proteïnurie 
en een toenemende nierinsufficiëntie met hevige pijn 
in de nierloges veroorzaakt door tubulo-interstitiële 
nefritis met oedeem. Een tijdelijke oligurie en po-
lyurie worden waargenomen evenals leukocytose en 
trombopenie. Hemodialyse is geïndiceerd bij 5-7% 
van de patiënten (zie Tabel 2). De behandeling is 
gericht op het bestrijden van de symptomen. Na 2-3 
weken volgt doorgaans een spontaan en symptoom-
loos herstel.1

Diagnostiek
Humane hantavirusdiagnostiek is vrijwel uitsluitend 
gebaseerd op serologie. IgM- en IgG-antilichamen 
zijn over het algemeen binnen 2-8 dagen na het op-
treden van de klinische verschijnselen detecteerbaar. 
De meeste PUUV-patiënten zijn IgM-negatief 2-5 
weken na begin van de ziekte; IgG-antilichamen 
blijven doorgaans 2-3 jaar aantoonbaar.3 Gebaseerd 
op de mate van kruisreactiviteit van de IgM- en 
IgG-antilichamen kunnen de in Europa circuleren-
de hantavirussen in 2 serologische groepen worden 
ingedeeld: 1) Dobravavirus (DOBV), Saaremaavi-
rus (SAAV) en Seoulvirus (SEOV), en 2) PUUV en 
TULV.4,5 Moleculaire typering van hantavirussen 
bij mensen is vaak niet mogelijk vanwege de zeer 

korte viremische periode na infectie die doorgaans 
voorbij is op het moment van de aanvraag van di-
agnostiek naar aanleiding van de kliniek van een 
patiënt.6

Tabel 1. Overzicht van in Europa circulerende hantavirussen en hun gastheerreservoirs.

Virus Reservoir Ziektebeeld

Puumala (PUUV) rosse woelmuis (Myodes glareolus) NE/geringe HFRS

Tula (TULV) veldmuis (Microtus arvalis) geringe HFRS

Seoul (SEOV) bruine rat (Rattus norvegicus), 
zwarte rat (Rattus rattus)

matige HFRS

Dobrava (DOBV) grote bosmuis (NL), 

geelhals bosmuis (BE) (Apodemus flavicollis)
ernstige HFRS

Saaremaa (SAAV) brandmuis (Apodemus agrarius, oostelijke variant) matige HFRS

NE=nephropathia epidemica, HFRS=’hemorrhagic fever with renal syndrome’.

Tabel 2. Voorkomen van de verschillende 
klinische en laboratoriumwaarnemingen bij 
hemorragische koorts met renaal syndroom 
(HFRS) veroorzaakt door Puumalavirus (PUUV).
Klinisch beeld Voorkomen (%)

acute koorts 97-100*

hoofdpijn 62-90

buikpijn 64-75

rugpijn 63-82

duizeligheid 12-25

petechiae 12

conjuctivale infectie 14

interne bloedingen 2

myopie 10-36

misselijkheid/braken 33-83

hypotensie (90/60 mmHg) 1-2

proteïnurie 84-100

hematurie 58-85

oligurie (<0,5 l/dag) 54-70

polyurie (>2 l/dag) 97-100

leukocytose (>10 x 109/l) 23-57

trombopenie (52-75) 56-68

serumcreatinine (>150 µmol/l) 90

verhoogde transaminases 41-60

hemodialyse 5-7
*=percentages symptomen zoals gerapporteerd voor 

PUUV-infecties in Finland (n=126), Frankrijk (n=320), 

Kroatië (n=21) en Zweden (n=74).1 



Overzichtsartikelen

Tijdschrift voor Infectieziekten vol 6  -  nr. 2  -  201154

Preventie
De beste manier om blootstelling te voorkomen, 
is het mijden van direct contact met knaagdieren, 
restanten hiervan, en hun uitwerpselen en nesten, 
zowel binnens- als buitenshuis. Bij het hanteren van 
knaagdieren, hun nest of uitwerpselen (ook indirect 
bijvoorbeeld bij het bewerken van grond), dient men 
altijd met de rug tegen de wind in te gaan staan. Ter 
voorkoming van aerosolvorming mogen uitwerpse-
len en nestmateriaal niet droog opgeveegd worden, 
maar moeten nat gereinigd worden. Het verdient 
aanbeveling om ruimtes waar muizen huizen voor-
afgaand aan de schoonmaak goed te ventileren.2

Situatie in Nederland
Reservoir
Daar hantavirus-knaagdierinteracties zeer speci-
fiek zijn, wordt de geografische verspreiding van de 
verschillende typen hantavirussen beperkt door de 
geografische verspreiding van de knaagdiergasthe-
ren. In Nederland komen 5 knaagdiersoorten voor 
waarvan uit de literatuur bekend is dat ze als pri-
mair gastheerreservoir voor hantavirussen kunnen 
fungeren, te weten de rosse woelmuis (Myodes glare-
olus, reservoir voor PUUV), de veldmuis (Microtus 
arvalis, TULV), de grote bosmuis (Apodemus flavi-
collis, DOBV) en de zwarte en bruine rat (Rattus 
rattus en R. norvegicus, SEOV).2 De rosse woelmuis 
komt algemeen voor in Nederland met uitzonde-
ring van Goerree-Overflakkee, Vlieland, Ameland, 
Schiermonnikoog en enkele poldergebieden boven 
het Noordzeekanaal in Noord-Holland. Ook de 
veldmuis komt algemeen voor, met uitzondering 
van Vlieland en Terschelling. Van de grote bosmuis 
zijn slechts enkele populaties bekend in Zuid-Lim-
burg, Twente en de Achterhoek (Bekker, Zoogdier-
vereniging, persoonlijke communicatie). De bruine 
rat komt in Nederland algemeen voor, maar wordt 
als plaagdier bestreden waardoor de aanwezigheid 
van deze soort lokaal varieert. Hetzelfde geldt voor 
de zwarte rat die algemeen voorkomt in Brabant en 
Limburg maar in de rest van Nederland nauwelijks 
waargenomen wordt. 
Gebaseerd op de aanwezigheid van deze reservoir-
soorten kunnen in Nederland in principe 4 verschil-
lende hantavirustypen circuleren; PUUV, TULV, 
DOBV en SEOV. Gegevens over hantaviruscircu-
latie in dierreservoirs in Nederland zijn beperkt. In 

een studie eind jaren 80 van de vorige eeuw werd in 
rosse woelmuizen en veldmuizen de aanwezigheid 
van PUUV-achtige hantavirus-specifieke antilicha-
men aangetoond.7 De circulerende hantavirussen 
konden met de toenmalige technieken echter niet 
nader getypeerd worden. Recente studies, waarbij 
de in seropositieve rosse woelmuizen en veldmuizen 
aanwezige hantavirussen genetisch gekarakteriseerd 
zijn, laten zien dat in Nederland PUUV circuleert 
in rosse woelmuizen en TULV in veldmuizen. 
PUUV is tot nu toe aangetroffen in woelmuizen in 
Twente en Noord-Brabant, en TULV in veldmui-
zen in Noord-Holland, Zuid-Limburg en Twente.2,8 
De eerste resultaten van serologisch onderzoek in 
bruine ratten die zijn gevangen in Noord-Brabant 
in 2010 duiden op circulatie van SEOV in deze 
knaagdiersoort in Zuid-Nederland (Reusken et al. 
manuscript in voorbereiding).

Humane gevallen
De geografische verspreiding van hantavirus-geïn-
fecteerde knaagdieren definieert het geografische 
gebied waar transmissie van het virus door knaag-
dieren op de mens kan plaatsvinden. In 1984 werd 
voor het eerst melding gemaakt van het optreden 
van hantavirusinfecties in Nederland.9 Medewer-
kers van het RIVM die in contact waren geweest 
met serologisch positieve laboratoriumratten waren 
geïnfecteerd met SEOV en vertoonden geringe tot 
matige HKRS. Daarnaast werd melding gemaakt 
van seropositieve patiënten die geen contact hadden 
gehad met geïmporteerde laboratoriumdieren, wij-
zend op de aanwezigheid van een inheemse knaag-
dierbron in Nederland. Vervolgens werden in de 
jaren 80 van de vorige eeuw op basis van klinische 
symptomen en positieve serologie diverse patiënten 
beschreven op basis waarvan herleid kon worden dat 
hantavirussen in ieder geval reeds sinds 1974 in Ne-
derland circuleren.10-12 Gebaseerd op het optreden 
van (relatief veel) serologisch bevestigde, humane 
klinische gevallen en het vóórkomen van seroposi-
tieve knaagdierreservoirs, worden Twente en Zuid-
Limburg sinds de jaren 80 van de vorige eeuw als 
hantavirus-endemische gebieden beschouwd.7 In 
2006 verscheen een casereport van 2 patiënten uit 
Noord-Brabant met een hantavirusinfectie waar-
van 1 patiënt de infectie vermoedelijk in de directe 
woonomgeving had opgelopen.13 In de winter van 
2007-2008 heeft zich een cluster van 6 patiënten 
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voorgedaan in het zuidoosten van Noord-Brabant, 
waarbij uit vragenlijsten naar voren kwam dat de 
patiënten voornamelijk in de eigen woonomgeving 
waren blootgesteld aan muizen of hun producten. 
In de directe woonomgeving van 2 patiënten wer-
den hoge aantallen rosse woelmuizen gevangen met 
hoge seroprevalenties voor PUUV.14 Ook op andere 
locaties in deze regio is PUUV in rosse woelmuizen 
aangetroffen (Reusken et al., data niet getoond).
Humane hantavirusinfecties zijn pas sinds 1 de-
cember 2008 in Nederland een meldingsplichtige 
infectieziekte (groep C). Hierdoor ontbreekt in Ne-
derland een duidelijk zicht op het vóórkomen van 
hantavirusinfecties bij mensen. Het meerjarenover-
zicht van de virologische weekstaten laat zien dat er 
1 geval werd geregistreerd in 2004, 7 gevallen in 
2005, 8 in 2006, 27 in 2007, 17 in 2008 en 8 in 
2009. De stijging die in 2007 en 2008 zichtbaar 
was, zou kunnen duiden op een werkelijke toename 
van het aantal hantavirusinfecties in die periode, 
zoals ook in ons omringende landen werd waarge-
nomen.15-18 Daarnaast wordt verondersteld dat er in 
Nederland sprake is van onderdiagnostiek. Daar het 
klinische beeld veelal aspecifiek is, wordt differen-
tiaaldiagnostisch doorgaans onvoldoende rekening 
gehouden met de mogelijkheid van een hantavirus-
infectie.
Gezien de veronderstelde onderdiagnose en het 
feit dat 90% van de PUUV-infecties subklinisch 
verloopt, en om de daadwerkelijke incidentie van 
hantavirusinfecties in Nederland inzichtelijk te krij-
gen, zijn seroprevalentiestudies noodzakelijk. In de 
periode 1974-1983 werd bij gezonde bloeddonoren 
die afkomstig waren uit endemische gebieden een 
seroprevalentie van 0,7% gevonden. In beroeps-
groepen met een verhoogd risico op blootstelling 
aan hantavirussen werden hogere prevalenties ge-
meten, te weten 4,0% voor bosarbeiders, 5,8% voor 
plaagdierbestrijders en 2,2% voor medewerkers van 
proefdierfaciliteiten. Onder agrariërs werd een sero- 
prevalentie van 0,4% gevonden.7,19 In 2009 werd 
een seroprevalentie van 1,1% gemeten op basis van 
een steekproef onder inwoners (0-79 jaar) uit 19 ge-
meenten verspreid over risico- en niet-risicogebieden 
(Schimmer et al., manuscript in voorbereiding).
Hantavirusdiagnostiek wordt in Nederland routine-
matig uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum 
te Rotterdam, het UMC St Radboud te Nijmegen 
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-

lieu te Bilthoven.20 Diagnostisch wordt hoogstens 
onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van 
hantavirussen uit serogroep 1 of 2. Het onderschei-
dend vermogen van de diagnostiek in Nederland 
is voldoende. Infecties met TULV en SEOV kun-
nen echter niet uitgesloten worden, hetgeen de be-
schikbaarheid van een meer discriminerende diag-
nostiek zowel vanuit medisch als epidemiologisch 
oogpunt wenselijk maakt.2 De landelijke richtlijnen 
met betrekking tot hantavirusinfecties zijn te vin-
den op http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/ 
infectieziekten/Hantavirusinfectie/index.jsp.

Situatie in België
Reservoir
In België komen, net als in Nederland, 5 knaag-
diersoorten voor waarvan uit de literatuur bekend 
is dat ze als primair gastheerreservoir voor hanta-
virussen kunnen fungeren. De species in kwestie 
zijn de rosse woelmuis (reservoir voor PUUV), de 
veldmuis (TULV), de geelhals bosmuis (DOBV) 
en de zwarte en bruine rat (SEOV). Circulatie van 
PUUV, TULV en SEOV in hun gastheerreservoirs 
is aangetoond.21,22 Gebleken is dat PUUV -welis-
waar met wisselende prevalenties- voorkomt in alle 
onderzochte M. glareolus-subpopulaties in België.23 
Alleen voor DOBV is tot op heden geen bewijs van 
circulatie in België gevonden.

Humane gevallen
Gevallen van hantavirusinfectie zijn in België ge-
documenteerd sinds 1976. De seroprevalentie bij 
gezonde bloeddonoren is 1,4% in Noord-België en 
1,6% in het zuiden van het land. Vanaf 1994 vervult 
het Research Laboratory for Vector-Borne Diseases 
de rol van Nationaal Referentielaboratorium voor 
Hantavirusinfecties (Militair Hospitaal Koningin 
Astrid te Brussel). Het laboratorium heeft de ge-
gevens van 2.755 hantavirusinfectiegevallen sinds 
1976. Sinds eind 1996 verzorgt het laboratorium 
de hantadiagnostiek op een gestructureerde ma-
nier en vanaf 1997 tot heden werden 2.108 gevallen 
bevestigd en maandelijks gemeld aan het Belgisch 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid dat de 
beschrijvende epidemiologie verzorgt (http://www.
iph.fgov.be/epidemio/epinl/). Informatie inzake han-
tavirusinfecties is te vinden op http://www.iph.fgov.
be/epidemio/epinl/plabnl/info_hanta.htm.
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Tot 1999 kende België om de 3 jaar een jaar met 
een verhoogde hantavirusactiviteit. Dit 3-jaarlijkse 
patroon veranderde in een 2-jaarlijkse cyclus tus-
sen 1999 en 2005. In 2005 kende België de tot nu 
toe grootste epidemie met 372 gevallen. Sinds 2005 
zijn alle jaren epidemisch (meer dan 150 gevallen, 
2005: 372 gevallen, 2006: 163, 2007: 298, 2008: 
336, 2009: 182 gevallen) en is de trend voor 2010 
ook epidemisch. De oorzaak voor deze zorgwek-
kende ontwikkeling is nog niet vastgesteld. Een ver-
hoogde waakzaamheid lijkt niet de echte oorzaak, 
omdat het totaal aantal aanvragen jaarlijks niet of 
nauwelijks toeneemt, het detectiesucces echter wel. 
Zoals in verscheidene landen is vastgesteld, is er ook 
in België een mate van onderdiagnostiek; er zijn 
aanwijzigingen dat dit tot 50% zou kunnen oplo-
pen. De kliniek en diagnostiek lopen in Nederland 
en België grotendeels gelijk. Serologische tests voor 
PUUV- en hantaanvirus-specifiek IgM en IgG de-
tecteren de in Europa circulerende hantavirussen 
(PUUV, TULV, DOBV, SAAV en SEOV), waar-
mee mogelijk geïmporteerde gevallen elders uit Eu-
ropa ook gedetecteerd worden.

Situatie in Europa16

Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het 
European Network for Diagnostics of Imported Vi-
ral Diseases (ENIVD), een netwerk dat onder het 
European Centre for Disease Prevention and Con-
trol (ECDC) valt, is gebleken dat in een aantal lan-
den (Finland, Slovenië, Zweden, Rusland, België) 
sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw hantavirus-
diagnostiek werd uitgevoerd. De meeste Europese 
landen startten de serologische detectie van hanta-
virusinfecties echter vanaf (of na) 1990. Het kweken 
van hantavirussen op Vero E6-cellen maakte het 
antigeen beschikbaar voor diagnostische tests. Een 
heel spectrum aan serologische methoden werd in 
deze beginperiode gebruikt (‘indirect fluorescent an-
tibody’ (IFA)-test, aviditeitstesten, hemagglutinatie). 
Als antigeen gebruikte men in de meeste gevallen het 
hantaanvirus en pas enkele jaren later een Russische 
stam van het PUUV. Het beschikbaar komen van 
gevalideerde, hoogwaardige diagnostische kits heeft 
in grote mate bijgedragen tot een meer algemene toe-
passing van hantavirusdiagnostica in Europa.
Het hantavirusprobleem is in Europa in hoofdzaak 
noord-zuid georiënteerd en cyclisch; het hoogste 

aantal gevallen komt voor in Scandinavië (ongeveer 
80% van de meer dan 35.000 gedetecteerde gevallen 
in de Europese Unie) en Rusland (90.000 gevallen 
tussen 1996 en 2006). De epidemische cyclusperio-
de in zowel Noord- als Midden-Europa varieert van 
2-4 jaren, maar heeft de neiging korter te worden. 
Een treffend voorbeeld is België; de beschreven cy-
clusverkorting van 3 naar 2 jaar in de periode 2005-
2009 met een constant verhoogde hantavirusactivi-
teit stemt niet optimistisch voor de toekomst. Het 
probleem bij dergelijke korte reeksen is uiteraard 
dat men alleen een tendens kan duiden. De veel-
vuldig aangehaalde relatie mast-hantavirusgevallen 
als verklaring voor dit fenomeen gaat in België niet 
echt meer op. De periode 2005-2009 was geen on-
afgebroken mastperiode voor eik en beuk en we zien 
dus ‘hantavirusepidemieën zonder mast’. Het ligt 
uiteraard voor de hand dat - in een complex systeem 
dat de natuur nu eenmaal is - het verklaren van een 
dergelijk cyclisch fenomeen door 1 parameter een 
oversimplificatie van het probleem is. Hoogstwaar-
schijnlijk spelen dus een aantal andere factoren mee 
in dit cyclische gebeuren (zie Figuur 1 op pagina 52),  
de duiding hiervan ligt echter buiten de context van 
dit overzicht.
De overgrote meerderheid van de gevallen in Euro-
pa wordt veroorzaakt door het PUUV. Midden- en 
West-Europese landen rapporteren gemiddeld 100-
1.000 gevallen per jaar. In Zuid-Europa (Spanje, 
Italië) komen - al bestaat er een kleine seropreva-
lentie in de normale populatie - geen hantavirusge-
vallen voor. Voor Oost-Europa (de Balkanregio en 
de voormalige Oostblokstaten) zijn meestal slechts 
partiële data uit het verleden beschikbaar, maar de 
co-circulatie van PUUV, DOBV en - zoals recen-
telijk aangetoond - SAAV maakt de situatie inge-
wikkelder dan voor de rest van Europa. Bij al deze 
cijfers dient opgemerkt te worden dat onderdiagnose 
in alle landen rond de 50% - en zoals gesuggereerd 
voor Finland tot 70% - kan bedragen. De reden 
voor het al dan niet voorkomen van hantavirusin-
fecties van een bepaald serotype ligt uiteraard bij 
het verspreidingsgebied van de gastheer. Zo komt 
PUUV voor in rosse woelmuizen in hun gehele ver-
spreidingsgebied in Europa, met uitzondering van 
Groot-Brittannië, terwijl DOBV wel circuleert in 
grote (geelhals) bosmuizen in Oost-Europa tot het 
zuiden van Duitsland, maar (nog) niet in popula-
ties in Nederland, België of Frankrijk. Uit de cijfers 
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komt ook naar voren dat het aantal hantavirusinfec-
ties gestaag toeneemt in de meeste Europese landen, 
en dat zowel de periode als de amplitude van de epi-
demieën toeneemt.
Een belangrijk probleem voor het vaststellen van 
het causale virus zijn de kruisreacties die alle han-
tavirusserotypes ten opzichte van elkaar vertonen. 
Zo zal er in IFA of ‘enzyme-linked immuno sorbent 
assay’ (ELISA) bijna altijd een positieve reactie zijn 
in hantaanvirus-specifiek IgM-, en in mindere mate 
IgG-tests, voor een infectie die wordt veroorzaakt 
door PUUV. Deze kruisreacties zijn soms nuttig; 
het was bijvoorbeeld dankzij het gebruik van het 
PUUV-antigeen dat in 1993, in de USA, het eerste 
vermoeden ontstond dat de mysterieuze ziekte die in 
Nieuw-Mexico jonge Navajo-mannen doodde, een 
hantavirusinfectie was. Zeer snel daarna werd door 
middel van moleculaire technieken het sin-nombre-
virus (SNV) ontdekt.
Moleculaire technieken schijnen dus de oplossing 

voor de toekomst - omwille van hun snelheid, spe-
cificiteit, sensibiliteit - ware het niet dat er toch een 
paar belangrijke nadelen aan vastzitten. Terwijl in 
de reservoir (knaagdieren) een persisterende vire-
mie aanwezig is, is in de incidentele gastheer (de 
mens) de viremie soms zeer kort. De duur van de 
viremie hangt ook af van het serotype; zo is deze 
bij DOBV-, HTNV- en SEOV-infecties hoger en 
langer meetbaar dan bij PUUV- of SAAV-infecties 
waar de viremie meestal zeer laag en in sommige 
gevallen niet-detecteerbaar is. RT-PCR is dan ook 
tot op heden geen geschikte diagnostische tool voor 
PUUV-infecties in onze regio.
Indien men kan beschikken over convalescente se-
rumsamples, zijn neutralisatietests - de gouden stan-
daard in hantavirusserologie - een mogelijke oplos-
sing om het causale serotype te bepalen. Het nadeel 
is uiteraard dat dit voor de clinicus van nul of ge-
nerlei waarde is omdat de test pas kan worden over-
wogen nadat de patiënt is genezen. Daarbij komt 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. De hantavirusinfectie is een zoönose die wereldwijd onder knaagdieren voorkomt. Besmetting vindt 

plaats door inhalatie van aerosolen van feces en urine van besmette knaagdieren. Het hantavirus is 

een RNA-virus en behoort tot de familie Bunyaviridae. Afhankelijk van het virustype kunnen hantavi-

rusinfecties leiden tot ernstige pathologie van de nieren of de longen. Er zijn meer dan 40 antigene 

serotypen bekend, verdeeld over 3 subfamilies, waarbij elke subfamilie gerelateerd is aan een be-

paalde fylogenetisch verwante groep knaagdieren. Voor elk serotype zijn een of meer specifieke 

soorten knaagdieren als gastheer bekend. Niet alle serotypen zijn pathogeen voor de mens.

2. In Europa komen hantavirusinfecties vooral voor in de noordelijke landen. Voor Nederland en de ons 

omringende landen lijkt alleen het Puumalavirus (PUUV) van belang te zijn. Mensen die beroepsma-

tig in bosrijke gebieden werken zoals landbouwers, boswachters en laboratoriummedewerkers die 

met knaagdieren werken, hebben kans op blootstelling aan het hantavirus.   

3. PUUV-infectie geeft in het algemeen een betrekkelijk gering klinisch beeld bestaande uit algehele 

malaise en koorts in combinatie met matige proteïnurie, oligurie, een toenemende nierinsufficiëntie 

en hevige pijn in de nierloges. De pijn wordt veroorzaakt door een zwelling van de nieren binnen hun 

kapsel als gevolg van een interstitiële ontsteking met oedeem. Een enkele keer is encefalomyelitis 

beschreven. Op grond van dit klinische beeld kan men de diagnose vermoeden.  Er zijn aanwijzingen 

dat immuniteit serotype-specifiek is en levenslang blijft bestaan in ieder geval bij het PUUV.

4. De behandeling is gericht op symptoombestrijding. In afwachting van de resultaten van serologisch 

onderzoek kan de patiënt gerustgesteld worden, omdat het spontane herstel zich binnen een paar 

dagen zal inzetten. De meeste patiënten herstellen symptoomloos binnen enkele weken. Er is geen 

vaccin beschikbaar.
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dat neutralisatietests een BSL3-omgeving vereisen, 
duur zijn en veel tijd vragen. Hierdoor komen ze 
meestal pas in aanmerking voor wetenschappelijke 
doeleinden.

Conclusie
De incidentie van hantavirusinfecties neemt in Ne-
derland, België - en bij uitbreiding in Europa - toe. 
Een veelvoud aan biotische en abiotische factoren 
is hiervoor verantwoordelijk, al begrijpen we de 
onderliggende mechanismen (nog) niet helemaal. 
Door het beschikbaar komen van goede diagnos-
tische tools is de diagnostiek binnen ieders bereik 
maar - zoals frequent voorkomend bij zoönotische 
aandoeningen - is onderdiagnose nog altijd een feit.
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